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Bericht van de Oudervereniging 

Sinterklaas en kerst staan weer voor de deur. De schoen zetten, slapeloze nachten beleven, surprises 
maken en natuurlijk smullen van het strooigoed, gevolgd door de gezellige sfeer van kerst, het 
kerstdiner en natuurlijk de ochtend in de kerk. Allemaal activiteiten die mede door de 
oudervereniging georganiseerd worden op school. Om dit te kunnen doen en om vervolgens ook 
carnaval en Pasen weer te kunnen organiseren, is van de ouders een bijdrage zeer wenselijk. Begin 
oktober hebben jullie hierover bericht gekregen. Mocht de brief aan uw aandacht zijn ontsnapt, 
hierbij nog een reminder. U kunt de betaallink gebruiken die mee is gestuurd met de brief. 
 
Sinterklaas vieren in moeilijke tijden 
Wij gunnen alle kinderen een mooie sinterklaasperiode met leuke cadeautjes van Sint. Sint heeft 
misschien niet altijd de mogelijkheid om cadeautjes te kopen. Weet dat er veel mogelijk is. We 
kunnen als school iets voor u betekenen via diverse wegen en potjes. Schroom niet en kom vooral 
langs of stuur een berichtje naar de directie via Schoudercom. Zo helpen we elkaar zodat alle 
kinderen een mooi Sinterklaasfeest hebben.  
 
Oproep ouderhulp 
Wie is er handig met hekken? We hebben een hek om het schoolplein op de dependance, waarvan 
een paal niet meer de grond in gaat, waardoor het hek niet af te sluiten is. We horen het graag als u 
denkt dat u hierbij kunt helpen. 
Wie zou ergens volgende week willen helpen bij het schilderen van wat muren op de dependance? 
U kunt het laten weten door te antwoorden op dit Schoudercom bericht.  
 
Jas kwijt 
Wie heeft deze gevonden of per ongeluk meegenomen? De eigenaar wil hem graag terug. Afgelopen 
woensdag tijdens de pauze is de jas op het plein blijven liggen, daarna was hij weg.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Team De Kring 
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